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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

“Bảo hiểm trao tay, nhận ngay quà tặng”  
 

1. Chương Trình “Bảo hiểm trao tay, nhận ngay quà tặng” (“Chương Trình”) là một chương trình khuyến 
mại do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (“Bảo Việt”) tổ chức và được triển khai cho các khách hàng 
cá nhân (“Khách Hàng” mua bảo hiểm qua Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
(“HSBC”) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương  

2. Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm Du lịch Travel Care, Bảo hiểm An toàn cá nhân, Bảo hiểm Nhà tư nhân ( 
“Sản Phẩm”) của Bảo Việt. 

3. Thời điểm triển khai chương trình: 

- Bảo hiểm Du lịch Travel Care: 01/10/2019-31/12/2019  

- Bảo hiểm Nhà tư nhân & Bảo hiểm An toàn cá nhân:  01/10/2019-30/11/2019 

4. Ưu đãi:  
Tặng e-voucher VinID cho khách hàng mua Bảo hiểm Du lịch Travel Care và Voucher VinID Gift Card 
cho khách hàng mua Bảo hiểm An toàn cá nhân, Bảo hiểm Nhà với trị giá tùy thuộc vào phí bảo hiểm 
của các Sản Phẩm, cụ thể như sau: 

4.1 Bảo hiểm Du lịch Travel Care: 

Phí bảo hiểm/1 hợp đồng bảo hiểm Trị giá e-voucher VinID 

Từ VNĐ 500.000 đến dưới VNĐ 1.000.000 VNĐ 50.000 

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000 VNĐ 100.000 

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000 VNĐ 300.000 

Từ VNĐ 5.000.000 trở lên VNĐ 500.000 

4.2 Bảo hiểm An toàn cá nhân 

Phí bảo hiểm/1 hợp đồng bảo hiểm Trị giá Voucher VinID Gift Card 

VNĐ 588.000 VNĐ 50.000 

VNĐ 1.176.000 VNĐ 100.000 

4.3 Bảo hiểm Nhà tư nhân 

*Bảo hiểm cho giá trị ngôi nhà  

Phí bảo hiểm/1 hợp đồng bảo hiểm Trị giá Voucher VinID Gift Card 

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000 VNĐ 100.000 

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000 VNĐ 300.000 

Từ VNĐ 5.000.000 đến dưới VNĐ 8.000.000 VNĐ 500.000 

Từ VNĐ 8.000.000 đến dưới VNĐ 10.000.000 VNĐ 800.000 

Từ VNĐ 10.000.000 trở lên VNĐ 1.000.000 

*Phần Tài sản bên trong 

 

Phí bảo hiểm/1 hợp đồng bảo hiểm Trị giá Voucher VinID Gift Card 

Dưới VNĐ 1.000.000  VNĐ 100.000 

Từ VNĐ 1.000.000 đến dưới VNĐ 2.000.000 VNĐ 200.000 

Từ VNĐ 2.000.000 đến dưới VNĐ 3.000.000 VNĐ 300.000 

Từ VNĐ 3.000.000 đến dưới VNĐ 5.000.000 VNĐ 400.000 
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Trên VNĐ 5.000.000  VNĐ 600.000 

 

 

5. Điều kiện được nhận ưu đãi:  

Hợp đồng bảo hiểm tham gia mới hoặc tái tục nằm trong chương trình ưu đãi của Bảo Việt và  thỏa mãn 
các điều kiện sau: 

� Đối với bảo hiểm Du lịch Travel Care: Các hợp đồng đã đóng phí đầy đủ và gửi thông tin đăng ký 
trong khoảng thời gian từ 00h00’ ngày 01/10/2019 đến 24h00’ ngày 31/12/2019. 

� Đối với bảo hiểm An toàn cá nhân & Nhà tư nhân: Các hợp đồng đã đóng phí đầy đủ và gửi thông tin 
đăng ký trong khoảng thời gian từ 00h00’ ngày 01/10/2019 đến 24h00’ ngày 30/11/2019. 

*Lưu ý: Đối với hợp đồng tái tục, ngày nộp phí trước ngày đến hạn tái tục của hợp đồng cũ tối đa 
không quá 01 tháng. 

6. Quà tặng khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt và sẽ được Bảo Việt gửi cho Khách Hàng đủ 
điều kiện trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phí bảo hiểm được nộp vào tài khoản của Bảo 
Việt. 

� Đối với sản phẩm BH Du lịch Travel Care, e-voucher VinID được gửi theo địa chỉ email/điện thoại 
được khách hàng đăng ký khi tham gia bảo hiểm. 

� Đối với sản phẩm BH An toàn cá nhân, BH Nhà tư nhân, voucher VinID Gift Card  được gửi cùng 
vói Bộ hợp đồng (Giấy chứng nhận) theo địa chỉ nhà được khách hàng đăng ký khi tham gia bảo 
hiểm. 

Nếu Khách Hàng đã đủ điều kiện của Chương Trình nhưng không nhận được phiếu quà tặng sau thời 
hạn trên, vui lòng liên hệ với Bảo Việt hoặc HSBC để được hỗ trợ.  

7. Bảo Việt không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không gửi được tới Khách hàng do Khách 
Hàng cung cấp sai địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ nhà 

8. Ưu đãi của Chương Trình được áp dụng đồng thời với các ưu đãi giảm phí khác của Bảo Việt (nếu có) 

9. Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của Sản Phẩm của Bảo Việt được áp dụng. 

10. Sản Phẩm được cung cấp bởi Bảo Việt và HSBC thực hiện dưới vai trò đại lý bảo hiểm của Bảo Việt. 

11. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến Chương Trình, Bảo 
Việt sẽ chịu trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện này. Mọi khiếu nại, khiếu kiện 
không được vượt quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. 

12. Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình được lập thành 02 (hai) bản gồm tiếng Việt và tiếng Anh. 
Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên 
áp dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


